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L’ALDEA JA TÉ LES PUBILLES I HEREUS PER  

LES FESTES MAJORS  2019 
 

L’Aldea ja té les Pubilles i Hereus per les properes Festes Majors 2019 en un 

acte que el nou equip de Govern ja  ha desvinculat de la revetlla de Sant Joan 

per donar-los tot el protagonisme que es mereixen. 

Els  gegants del poble i la Banda Musical Verge dels Prats ,encapçalaven el 

seguici d’autoritats , Pubilles i Hereus del passat any 2018 i les de l’any 2019, 

fins la plaça  Dr. Maimó. 

Josep Franch regidor de Festes de l’ajuntament de l’Aldea :”Des de la 

regidoria de Festes valorem molt positivament l'acte de presentació de 

Pubilles i Hereus d'aquest any. La plaça Doctor Maimó s'ha quedat petita 

per allotjar la gran quantitat de persones que s'han apropat a  veure aquest 

acte tan important per als protagonistes del dia d'avui. Hem portat llum, 

color i vida als carrers del barri i creem sincerament i amb tota la humilitat 

que hem assolit l'objectiu que ens havíem marcat. Agrair la col·laboració de 

la gent de la comissió de festes, que sempre estan "amanits" per ajudar i 

abocar tot l'esforç que faci falta per tal que tot vagi bé. Moltes gràcies i amb 

l'ull posat en festes, ja!”. 

 

Els nostres representants per aquestes festes Majors l’Aldea 2019 : 

 

Pili Curto Segovia Pubilla Major 

Noa Benito Bedós Pubilleta Major 

Sergi Estorach Caballé Hereuet Major 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:premsa@infoaldaia.info
mailto:premsa@laldea.cat
mailto:%7C%20info@antenaaldaia.com
http://www.laldea.cat/
http://www.infoaldaia.info/
http://www.antenaaldaia.com/


                                                                                                                         ◼ Nota de Premsa ◼                

                                                                                                                                            1125/06/19 

Seto Gallego Peransi | Gabinet de Premsa i Comunicació de l’ Ajuntament de l’Aldea 

Tel. 664 493 762 |Antena Aldaia  |Tel. 977 450466 | Fax 977 450863 

premsa@infoaldaia.info| premsa@laldea.cat | info@antenaaldaia.com 

www.laldea.cat | www.infoaldaia.info | www.antenaaldaia.com 
 

 

 
Nota de Premsa  

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2019/NP1125.pdf 

 

Imatges 

https://bit.ly/2xp3tPS 

https://bit.ly/2FK7hzT 

https://bit.ly/2xp5rzC 

https://bit.ly/2J4gbKB 

 

Declaracions regidor de Festes 

https://bit.ly/2XE5FBS 

 

 

 

Atentament 

Seto Gallego Peransi 

Gabinet de Premsa i Comunicació                                                      

Ajuntament de L’Aldea 

Tel. 664 493 762 | Fax 977 450863 

www.laldea.cat |www.infoaldaia.info |www.antenaaldaia.com 

premsa@infoaldaia.info | premsa@laldea.cat | info@antenaaldaia.com 

mailto:premsa@infoaldaia.info
mailto:premsa@laldea.cat
mailto:%7C%20info@antenaaldaia.com
http://www.laldea.cat/
http://www.infoaldaia.info/
http://www.antenaaldaia.com/
http://www.laldea.cat/sites/default/files/NP2019/NP1125.pdf
https://bit.ly/2xp3tPS
https://bit.ly/2FK7hzT
https://bit.ly/2xp5rzC
https://bit.ly/2J4gbKB
https://bit.ly/2XE5FBS
http://www.laldea.cat/
http://www.infoaldaia.info/
file:///C:/Users/SETO/Documents/Notes%20de%20Premsa/NP%202018/www.antenaaldaia.com
mailto:premsa@infoaldaia.info
mailto:premsa@laldea.cat
file:///C:/Users/SETO/Desktop/info@antenaaldaia.com

